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Mesto Prešov 

ZÁPISNIC A 

z 9. riadneho zasadnutia výboru mestskej časti čo 7. ktoré sa konalo dňa 11.9.2014 


Pritomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 
privítal poslancov, zamestnancova prítonmých občanov. 

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 	 .. ... 7J;~z.~ .. _~'.~~~,L-...:..__ ~ 
'.': -: ',". c/ 1 7../Ing. arch. Štefan Jáni - SSÚaU, OHAMaÚP i... './(1/11 : 

Bc. Milan Andraščík - SSÚaU, ODEaŽP 
;:.c-;:_< l I~ .~'-	 ,.,;.'; .'4:)~:"PhDr. Eva Sirotňáková - SMaE, OMM 

--'_._-~-;.Bc. Ladislav Kmec - MsP 
f' 	 'I'Ing. Stanislav Seman - SVSaVČ, OVPČ .. /l§3-1iz:'ot····/Jfi--i...... ···rM.I ... 

Požiadavky občanov VMČ č. 7: 

Karol Lenárt, Sibírska 25, Prešov 
- pre zvýšenie bezpečnosti, najmä chodcov požiadal dňa 4.4.2013 na zasadnutí VMČ Č. 

7 o osadenia spomaľovacieho retardéra na ceste medzi vchodmi na Ul. Sibírskej 23 
a 25, čo do dnešného dňa nebolo zrealizované, preto opätovne žiada o vykonanie 

nápravy. 

VMČ opätovne žiada o splnenie tejto požiadavky. 


VMC 
~ 

č. 7 berie na vedomie, žiada a navrhuje: 

1. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia Odpoveď na požiadavku č. 52/7/14 - vo veci požiadavky Aleny 
Lesňákovej - vibrácie. 
VMČ berie na vedomie a žiada informovat' VMČ o výsledkoch zistení po začatí 
novej vykurovacej sezóny. 

2. 	 Mesto Prešov, Mestská polícia - Odpoveď na požiadavku č. 8417114 - vo veci riešenia 
parkovania a vvtvárania čiernych skládok v lokalite MČ Č. 7. 
VMČ berie n~ vedomie, a aj v zmysle požiadavky p. Petra Babeja, Ďumbierska 6, 
Prešov opätovne žiada riešiť akútny problém parkovania v MČ č. 7 
(dobudovanie parkovacích miest, komplexné riešenie statickej i dynamickej 
dopravy, najmä s cieľom zvýšenia bezpečnosti dopravy a kultúry parkovania. 

3. 	 Obec Ľubotice, stavebný úrad Oznámenie o začatí územného konania pre 
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inžiniersku stavbu: "Rozšírenie existujúcej odstavnej plochy - ulica Čergovská 26-28, 

Prešov. 

VMč berie na vedomie. 


4. 	 List Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenie mestského majetku - Odpoveď na 
požiadavku č. 7617114 - vo veci vybudovania prístrešku v časti Šalgovík. 
VMč berie na vedomie a žiada maesto, aby hl'adalo možnosti dohody 
majetkoprávneho riešenia s ciel'om vybudovania predmetného prístrešku. 

5. 	 List Sekcie vnútornej správy a verejných činností, oddelenie verejnoprospešných 
činností - Odpoveď na požiadavky na orezanie drevín vo verejnej zeleni v MČ Č. 7. 
VMČ berie na vedomie a 
1. 	 bezodkladne žiada zabezpečit' nevyhnutnú údržbu zelene, 
2. 	 žiada, aby starostlivost' o dreviny a zeleň bola zabezpečovaná pravidelne na 

základe monitoringu kompetentných útvarov mesta i požiadaviek občanov 
a VMČ najmä v záujme ochrany ŽP a zdravia l'udí, bezpečnosti cestnej 
premávky a v neposlednom rade i v záujme estetizácie územia pri bytových 
súboroch. 

3. 	 VMČ nedisponuje finančnými prostriedkami na zabezpečenie predmetných 
činností, a teda nemôže vyčlenit' finančné prostriedky, o ktoré nás žiadate. 
Financovanie týchto činností je zahrnuté v rozpočte mesta, v ktorom, v rámci 
Programu 7 "Všeobecne prospešné služby", je na údržbu zelene a kosenie 
vyčlenená čiastka 480 000,- Eur, v rámci ktorých by malo mesto tieto 
verejnoprospešné služby zabezpečovať. 

6. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta 
a územného plánovania - Odpoveď na požiadavku č. 7117114 - vo veci písomnej 
informácie z verejného prerokovania zámeru ,,Autorizované stredisko na spracovanie 
odpadov z elektrických a elektronických zariadení Prešov, k. ú. Šalgovík. 
VMČ berie na vedomie a po negatívnych skúsenostiach s procesom stavby 
autoumyvárky a stanice LPG pri OD BILLA dôrazne žiada, aby kompetentné 
útvary brali na zretel' výhrady VMČ č. 7 proti výstavbe strediska na spracovanie 
odpadov najmä z dôvodu zhoršenia ŽP a taktiež brali na zretel' výhrady VMČ č. 
7 k neprimeranej dopravnej zát'aži Šalgovíka t'ažkou nákladnou dopravou. 

7. 	 List Mestskej polície Odpoveď na požiadavku č. 9817/14 - vo veci vyzvania 
vlastníkov k pokoseniu súkromných pozemkov voblasti parku pod Šalgovíkom 
a pozemku pod a v blízkosti objektu bývalého HŠM. 
VMČ berie na vedomie a vzhI'adom na skutočnosť, že predmetné pozemky pod 
a v blizkosti HŠM neboli ani do dnešného dňa vykosené (od začiatku roka 2014 
nebola uskutočnená ani jedna kosha), VMČ opätovne urguje MsÚ, aby vykonal 
konkrétne kroky k vykoseniu tejto plochy v zmysle zákona. VMČ považuje daný 
stav za aroganciu vlastníkov pozemkov, najmä voči alergikom, ale aj ku všetkým 
občanom bŕ!ajúcim v blizkej lokalite z hl'adiska ochrany zdravia l'udí 
i bezpečného ZP. 
Preto dôrazne žiada MsÚ aby bezodkladne zjednal nápravu a zabezpečil kosbu 
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najmä pre ochranu zdravia i bezpečného ŽP urgentne vyzval kompetentné 
správne orgány i útvary zodpovedné za stav ŽP! 

8. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky - Oznámenie o začatí stavebného konania 
a upustenie od ústneho pojednávania k stavbe "Rozšírenie existujúcej odstavnej 
plochy - ulica Čergovská 26 -28, Prešov". 
VMČ berie na vedomie. 

9. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky - Oznámenie o začatí stavebného konania 
o zmene k stavbe "Hokejbalové ihrisko Sibírska, Prešov na Ul. Sibírska v Prešove. 
VMČ berie na vedomie. 

VMČ na základe urgencie občanov žiada kompetentné útvary mesta, aby 
zabezpečili úpravu, resp. výmenu oplotenia ihriska na Ul. Sibírskej 18-24 
z dôvodu jeho odhlučnenia, resp. zníženia hlučnosti. 

VMČ sa stotožňuje s výhradou občanov proti výstavbe autoumyvárky na Ul. 
Čergovskej. 

Opätovne žiada o rovnomerné rozmiestnenie smetných košov v rámci peších 
t'ahov a detských ihrisk a vnútroblokových priestorov. 

V Prešove dňa 16.9.2014 

Zapísala: 
PhDr. Eva Sirotňáková 

~a",,-,,<-<_ 

Ing. Stanislav Kahanec 
predseda VMČ č. 7 
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